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 د عملي سولې اړتیاوې او شرایط
 

 برخه( دویمه)

 
 

دا یو څرګند حقیقت دي چې سوله د یو باثبات او پیاوړې ځواک یا موقف له لوري ژر تر ژره عملي کېداي شې. د 
نۍ ځای دي چې زموږ په هیواد کې د جګړې د ټولو اړخونو موقف او ځواک پاشلي او په سیاسي، قومي او  یخواش

 په اګاهانه توګه ویشل شوي دي. ي ګروپیکو تمایالتو د بهرنیو له لور
 

النه نو، تنظیمونو او داسې نورو ډلو ټپلو تر منځ د قدرت غیر عادوپه دولتي سیستم یا نظام کې، د ګوندونو، سیاسی
 ي، چې سوله خو ال پر ځای پرېږده، حتا چې خپل عادي دندې نه شیدی  ویش، د هیواد موجود نظام دومره سره پاشل

، یتر سره کوالی. دا ځکه چې بهرنیان او په خاص ډول امریکا او پاکستان نه غواړي چې په هیواد کې یو پیاوړ
 ځواکمن نظام موجود وي.  

 

 حکومتونه او نظامونه یې روښانه بیلګه ده.  يوړ شوکنفرانس را وروسته ج  ترد بُن 
 

چې په هیواد کې د فساد، قاچاق، د عامه شتمنیو، معدنونو د  ي هیوادو استخباراتي او مافیائي کړۍ د همدا د بهرنیو
 لوټمارانو او نورو داسې منفي عامیلینو نه مالتړ کوي او د یو ځواکمن نظام د منځته راتلو مخنیوی پرې کوي.  

 

، بهرنیانو مجرم کسان له ي، کله چې د یوې مافیایي کړۍ د ځپلو له پاره حکومت اقدام وکړيډېر داسې لیدل شو
صحني کښلي او بیا وروسته د دغو مجرمینو سرونه په هیواد کې د همدغو هیوادو له سفارتونو او یا قونسلګریو نه 

د بلخ والیت د جرمني په   يسیمه ایز قوماندان قیسار یناقانونه وسلو لرونکچې د  داسې گونگوسی و، ، يراپورته ش
څرګنده بیلګه په ګوته کوالی شو، چې دا په خپله د نظام او خلکو له پاره ستر ګواښ ې یساتل کېدل قونسلګرۍ کې 

 یادوالی شو.  
 

په هیواد کې موجود نظام یا افغان ولیدل شول، کله چې د سولې پروسه  پیل شوه  ،ده ستونزه داوړ بله د اندیښنو 
حکومت، دومره بیچاره و، چې د سیاسیونو او ګوندونو د استازو په نامه د دولت او نظام د مشورې یا تفاهم پرته 
قطر، پاکستان او مسکو ته سفرونه وکړل، چې دا د یو هیواد د دپلوماتیکو اړیکو خالف عمل و، مګر د هیواد بهرنیو 

کې امریکا روسیې او پاکستان د دې عمل له الرې د طالبانو بین المللي موقف د افغان دولت په  د شمنانو او په سر 
 پرتله خورا لوړ وښود.  

 

 په هیواد او ولس مینو افغانانو باید په دې څلویښت کلنه نیابي جګړه کې خپل دوستان او دښمنان ښه پېژندلي وي. 
 

و خپله سره متحد نه شو، ملي یووالي جوړ نه کړو د اوسنې نظام لیکې زما په اند موږ افغانان بله الر نه لرو تر څ 
 پیاوړي نه کړو او اصالحات په کې را منځته نه کړو د سولې ارمان ته نه شو رسیداي.  
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وروسته له پنځوسو نه زیاتو هیوادو زموږ په هیواد کې نظامي او ولو ته جوته ده، د طالبانو د نظام له ړنګیدو ټ
استخباراتي فعالیت او اړیکې تینګي کړي او دومره ډالر او ایرو یې په خپلو ګوډاکیانو وویشلي چې د دوی په موجودیت 

هر حزب  . خو هغه وخت اسانه کیداي شې چې هر قوم، هر تنظیمیل ستونزمن کار ددکې د ملي یووالي رامنځته کی
 او نور ځواکونه خپل خائین ته دوی خپله د هیواد پلورونکي او خاین په سترګه وګوري او پلوي ترې ونه کړي.  

 

خپلي  ،د دې هیواد د ټولو ستونزو اساسي عاملین ممکن سل یا دوه سوه کسان وي، که چیرې ولس خپلي ملي ګټې
 نیا په تیښته دا هیواد پرېږدي او یا مجبور دې چې د قانو  ګټې وګڼي او په دفاع کې یې برخه واخلي، دغه کسان خپله

 حاکمیت ته ځان وسپاري. 
 

مفسید کسان یې په   ټولو هیوادوالو ولیدل چې په اوکراین کې همدا ولس وو، چې راپورته شول خپل هیواد ته خاین او
 ککړو کانتینرونو کې وغورځول او خپلو هیواد والو ته یې رسوا کړل. 

 

پروسې بل اساسي خنډ په طالبانو کې هم د یووالي او د هیواد پالنې د شتون نیمګړتیا او نه شتون دی، د سولې د 
طالبان هم د بهرنیو او په خاص ډول د پاکستان، سعودی عرب، ایران، چین او روسیې له لورې په څوګونو ډلو ویشل  

و یاد شوو هیوادو استخبارات یې په الس شوي او هره ډله ځانته غوښتنې او پروګرامونه عملي کوي، چې د همدغ
چې دوي یې   یورکوي. بله موضوع چې طالبان یې په ګروپونو ویشلي، د مخدره توکو نه د هغو عوایدو ناسم ویش د

اختالفاتو، دوي په څو ګونو شورا ګانو، د داخلي قوماندانو په ګروپونو ویشلي  وتر السه کوي. د طالبانو تر منځ دغ
 دي. 

 

مذاکراتو په پروسه کې په عملي توګه ولیدل شول چې د قطر سیاسي دفتر د پاکستان د استخباراتو له مشورو    د سولې د
داخلی قوماندانانو سره مشورې او تفاهم تر سره نه کي مستقل عمل یي تر سره کوالی و نه   لهپرته او بې له دې چې 

لې شوراګانې او ګروپونه یې سره په یو واحد نظر او چې ټو یشو. زما په اند د طالبانو له پاره دا یو ښه فرصت د
، اوربند ته غاړه کېږدي، د بهرنیو هیوادو له اغیزو نه ځان خالص کړي او د  يکړ ېعمل سره د هیواد ملي ګټې خپل

 وبین االفغاني مذاکراتو له الرې د جګړي د ختمیدو په الر کې ګامونه پورته کړي، چې دغه عمل به یې بیا د بهرنی
 غالګرو په مقابل کې د مقاومت ښه بیلګه او د هیواد ژغورنې په نوم تاریخ کې ثبت او د یادونې وړ وګرزي. اش

 

 تر هغه ځایه چې سوله د افغانانو یو عیني او حیاتي اړ تیا ده عملي کیدل یې څلورو اساسي فکتورونو ته اړتیا لری،
د جګړو د دوام په خاطر   يواړه چې د پردیو هیوادو له لور، افغان دولت او طالبان دېلکه د مخه چې ورته اشاره شو
او د خپل هیواد ګټې د پردیو له ګټو سره د ملي ارزښتونو د ساتلو په اډانه کې پرتله   يتمولیږی، ځانونه باید مستقل کړ

ه ورنه او هم به خپل بهرني تمویلونکي له الس ياو په نظر کې ونیسی، چې په هغه صورت کې به هم سوله خپله کړ
. نور دوه مهم طرفونه یو جنګ ځپلي افغان ولس دی چې د څلویښت کلنې نیابتي جګړې قرباني او بیه ورکوي.  يکړ
هم د جګړې پر دواړو اړخونو دولت او طالبانو او هم پر  يولس ملي یووالي آو قوي ځواک جوړونه کوالي ش ېد د

 سوله رامنځته شې.  تمویلونکو هیوادو فشار راوړي تر څو په هیواد کې دایمي
 

همدا اوس په هیواد کې سلګونه، سیاسي، ټولنیز، مدني خوزښتونه موجود دي چې د ټولو د موخو په سر کې سوله او  
د همدې ستر هدف له پاره یو ټولشموله ځواک نه شې را  ې، خو دا چې وليد افغانانو تر منځ ملي یووالي قرار لر

ړي،  کچې ټول ملي او هیواد پال فکر و ينۍ وړ خبره ده، دغه قوت هغه وخت جوړیدالی شیمنځ ته کوالی د خواش
خپلې ګټې د هیواد ګټې وشمېري په یو خوله او یوغږ د هیواد ژغورنې په خاطر ودریږي خپل غږ او اړتیاوې د 

 و ته ورسوي.  نړیوالو غوږون
 

خپل کړي، هم دولت او هم طالبان ځانونه افغانان او د دې خاورې بچیان وګڼي، اوربند ی که چېرې افغانان ملي یووال
، که چېرې یو خپلواک ياو سوله عملي کړي او بهرنیان مو له خاورې ووزي، زموږ هیواد ډېر اقتصادي ظرفیتونه لر

نړۍ له هیوادو سره د متقابله ګټو د خوندیتوب په نظر کې نیولو سره به  د هیواد ګټو ته ژمن حاکمیت موجود وي د
 ډېر ژر د بساینې پر لور پر مخ والړ شو. 

 

بله ډېره اساسي ستونزه چې د سولې د عملي کېدو په الر کې شتون لری هغه د فاسدو عناصرو او کړیو شتون دی  
عملي کولو او هم د خپلو بهرنیو بادارانو د خوشالولو په  چې هم په نظام او هم په طالبانو کې د خپلو شخصي ګټو د

خاطر د سولې پروسه سبوتاژوي، دا ځکه چې سوله د دوي په تاوان ده او خپلې شخصي ګټې له السه ورکوي، نو  
 . ینه بې برخې کول اړین کار د ېځکه د داسې اشخاصو او کړیو په نښه کول، رسوا کول او له پروس
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و کې په هیواد کې د ملي اجماع غږ پورته کېږي، اما افغان ولس ته دا د سترو اندیښنو وړ ده چې په تېرو نولس کلون
و، د ملي شتمنیو د  ږملي اجماع له چا سره؟ ایا ملي اجماع دې ته ویل کېږي چې د څوتنو زورواکو، د قدرت د ت

لو او قدرت د دوي تر منځ ویشلو ته  ګرو را ټولول او د هیواد مادي او معنوي ارزښتونه د دوي تر منځ تقسیمولوټ
ملي اجماع ویل کېږي؟ که د هیواد د ټولو منل شوو طبعي قومي مشرانو، د سیمو، ملي اوهیواد پالو شخصیتونو، 
سازمانونو، ټولنو او مدنې خوځښتونو راټولول یا د یوې لوې غونډې له الري او یا د یوې سترې جرګې له الرې د 

حل له پاره ترې مشوره اخیستل، په ستونزه کې یې شریکول او ګډ عمل تر سره کولو ته  هیواد د روانو ستونزو د 
 مه الر د ملي اجماع مفهوم افاده کوالي شې.  یملي اجماع ویلي شو چې طبعي ده دغه دو

 

 نور بیا
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